
 

 

 

 

 
                                                                                                                                

Data złożenia wniosku 

 Pieczątka przedszkola          (wypełnia dyrektor przedszkola) 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 

 im. „Małego Księcia” 

W HRUBIESZOWIE NA ROK SZKOLNY  2022/2023* 

 

 

1. WNIOSEK ZŁOŻONO (wg kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego): 

1) w Miejskim Przedszkolu Nr  …… 

2) w Miejskim Przedszkolu Nr  …… 

3) w Miejskim Przedszkolu Nr  …… 

         

2. DANE  OSOBOWE  DZIECKA 

….………………………………………………………… 
Nazwisko i imię 

PESEL 

           

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………… 

3. ADRES  ZAMIESZKANIA  DZIECKA 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ul.                                                     nr domu,   nr lokalu             kod pocztowy                   miejscowość 

 

4. POBYT  DZIECKA W  PRZEDSZKOLU                                                                                 

GODZINY  POBYTU 

 

Ilość  godzin  dziennie  -   ....... 

RODZAJ POSIŁKÓW 

(proszę właściwe zakreślić) 

 

od : ………... 
 

do : ……….. 

bez posiłku: 

TAK / NIE 

Śniadanie: 

TAK / NIE 

Obiad: 

TAK / NIE 

Podwieczorek: 

TAK / NIE 

 

5. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA: ADRES ZAMIESZKANIA: 

  

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: ADRES  POCZTY ELEKTRONICZNEJ: 

  

Telefony kontaktowe : 

 
Telefony kontaktowe : 

 

 



 

 

 

6. KRYTERIA PRZYJĘĆ - Proszę zakreślić właściwe  

KRYTERIUM DOPUSZCZAJĄCE:  

1. dziecko zamieszkałe w Hrubieszowie TAK NIE 

KRYTERIA PODSTAWOWE:  

1. dziecko z rodziny wielodzietnej TAK NIE 

2. dziecko niepełnosprawne TAK NIE 

3. dziecko matki lub ojca niepełnosprawnego  TAK NIE 

3. dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych TAK NIE 

5. dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo TAK NIE 

6. dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujących TAK NIE 

7. dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej TAK NIE 

KRYTERIA DODATKOWE: 

1. rodzice/opiekunowie pracują lub pobierają naukę w systemie dziennym TAK NIE 

2. rodzice/opiekunowie deklarują co najmniej 8 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu TAK NIE 

3. rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w danym przedszkolu TAK NIE 

4. 
rodzice/opiekunowie prawni rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 

ubiegły w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie 
TAK NIE 

5. 
jeden z rodziców/opiekunów rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 

ubiegły w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie 
TAK NIE 

6. dane przedszkole zostało wskazane we wniosku jako preferowane TAK NIE 

 

7. OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU 

    

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Przyjmuję do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu 

weryfikacji danych podanych we wniosku. 
  
 

 

 
 

 

      ………..…………………………………                                                              …....……………….……………………… 

         podpis rodzica/opiekuna prawnego        podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

*Proszę wypełnić drukowanymi literami 

 

 

W załączeniu: 

□ Orzeczenie o niepełnosprawności; 

□ Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu; 

□ Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem; 

□ Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998); 

□ Oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym; 

□ Oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej rodzeństwa kandydata 

□ Oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły w Urzędzie 

Skarbowym w Hrubieszowie. 


